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BAB II 

GAMBARAN KERJASAMA CHINA DAN PAKISTAN DALAM PROJECT 

GWARDA PORT 

 

Bab ini menjelaskan bagaiman awal dari kerjasama China dan Pakistan 

yang telah lama menjalin kerjasama politik dan ekonomi, sehingga terbentuk 

kepentingan Nasional oleh kedua negara. Kemudian muncul kesepakatan antara 

China dan Pakistan dalam kerjasam bilateral tersebut. 

2.1. Sejarah Kerjasama China dan Pakistan 

Kerjasama China dan Pakistan sudah melalui 60 tahun lebih dimana 

banyak sekali kepentingan nasional kedua negara tersebut terutama yang 

berhubungan dengan ekonomi dan perdagangan. Hubungan tersebut itu dimulai 

dari tahun 19501, hal tersebut dikarenakan berawal dari keterikatan geografis yang 

berujung oleh masalah keamanan. Sehingga China dan Pakistan melakukan 

hubungan kerjasama yakni dalam faktor ekonomi seperti perdagangan. Kemudian 

hal yang sangat dipandang China pada saat itu yakni di kawasan Asia Selatan 

masih menyandang status negara berkembang sehingga peluang besar bagi China 

melakukan kerjasama dengan Pakistan dan mendapat keuntunagan dalam sebuah 

kerjasma yang akan dicapai hal ini berkaitan dengan prinsip kebijakan luar China 

yakni peaceful development dan harmonious world.2 

                                                           
1M. Abbas Raza, China-Pakistan Economic Relations: Lessons for Pakistan, (2013), diakses di : 
http://www.jespk.net/publications/137.pdf, diakses tanggal 29 mei 2017 Pukul 01:00 WIB. 
2Chanakyapuri, The Path of China Peaceful Development : What it is About,  diakses di : 
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2011-09/06/content_23362449.htm, diakses 
tanggal 29 mei 2017 Pukul 01:00 WIB 

http://www.jespk.net/publications/137.pdf
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2011-09/06/content_23362449.htm
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China merupakan negara yang memiliki ekonominya yang maju sehingga 

sangat diharapakan bagi Pakistan agar dapat membawa pengaruh positif 

khususunya menjadi pemodal dalam pembangunan di Pakistan. Dimana China 

melihat Pakistan sebagai wilayah strategis untuk menjalin kerjasama tersebut, 

namun Pakistan menganggap China sebagai mitra yang dapat membantu Pakistan 

berhadapan dengan India. Pakistan juga sangat mebutuhkan China untuk 

Kepentingan bantuan ekonomi dan investasi.  

Hingga kedua negara tersebut berkerjasama sangat erat karena saling 

mendukung dalam ranah bilateral ataupun diranah Keputusan PBB. Pada era 

tahun 1950 sampa i dengaan 1960 kedua negara saling bekerjasama dan memberi 

dukungan dimana China memberi Pakistan ekonomi, Bantuan militer dan teknis 

dan bantuan dan pada bagiannya. Pakistan mendukung China dalam isu-isu Tibet, 

Xinjiang, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Pakistan memainkan peran 

penting dalam membawa AS dan China Bersama-sama dan mengatur kunjungan 

Presiden Nixon  dalam agenda rahasia untuk memperlancar dalam kujungan ke 

China. Pakistan juga mendukung dan membantu China dalam membangun kontak 

dengan dunia muslim.3 

Pakistan dan China kembali bekerjasama pada tahun 1978 dalam bidang 

infrastruktur yakni pembuka Jalan Karakoram (Karakoram Highway)4 yang 

menghubungkan Pakistan dan China. Hubungan masyarakat China dan Pakistan 

                                                           
3Rizwan, Pakistan-China Relations : Where They Go From Here ?, diakses di : 
https://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/40659/38981, tanggal 02 Juni 2017 Pukul 
02:00 WIB. 
4Muhammad Habib, Usaha Pakistan Mendapatkan Kashmir Kembali Vis-A-Vis Kesenjangan 
Power Dengan India (PDF Download Available) diakses di : 
https://www.researchgate.net/publication/288166145_Usaha_Pakistan_Mendapatkan_Kashmir_Ke
mbali_Vis-A-Vis_Kesenjangan_Power_Dengan_India. Tanggal 02 juni 2017 Pukul 02:00 WIB 

https://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/40659/38981
https://www.researchgate.net/publication/288166145_USAHA_PAKISTAN_MENDAPATKAN_KASHMIR_KEMBALI_VIS-A-VIS_KESENJANGAN_POWER_DENGAN_INDIA
https://www.researchgate.net/publication/288166145_USAHA_PAKISTAN_MENDAPATKAN_KASHMIR_KEMBALI_VIS-A-VIS_KESENJANGAN_POWER_DENGAN_INDIA
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pun menjadi semakin efektif dengan dibangunnya jalanan ini. Pembangunan jalan 

raya menembus tebing pada ketinggian di atas 4000 kilometer bukanlah hal yang 

mudah. Pemerintah Pakistan dan China bersama-sama mengerjakan proyek ini, 

membutuhkan waktu yang cukup lama dan baru selesai pada tahun 1986. 

Panjangnya 1300 kilometer, menghubungkan Islamabad dengan kota Kashgar di 

propinsi Xinjiang milik Republik Rakyat China. Medannya sangat berat Secara 

ekonomi pembangunan Jalan ini sangat menguntungkan kedua negara, karena 

sangat mempermudah akomodasi perdagangan di kedua negara. Kerjasama ini 

bagi rakyat Pakistan sangat membawa pengaruh yang baik karena mampu 

meningkatkan denyut nadi perekonomian di barisan pegunungan Karakoram. 

Tahun 1980an China dan Amerika Serikat melalui Pakistan memberikan 

dukungan kepada Afganistan untuk melawan pasukan soviet. Pakistan menyebut 

jalan raya ini sebagai Keajaiban Dunia Kedelapan. 

Kemudian di 1986 Pakistan dan China mencapai kesepakatan yang sangat 

penting mengenai nuklir.5 Pada tahun yang sama, para ilmuwan China telah mulai 

membantu Pakistan dengan pengayaan uranium untuk senjata, dan China juga 

dilaporkan telah mentransfer gas tritium untuk Pakistan dalam pembuatan senjata 

nuklir. China telah diduga memberikan bantuan secara langsung kepada program 

senjata nuklir Pakistan di masa lalu.  Sejak itu, China telah memasok Pakistan 

dengan berbagai produk dan jasa nuklir, mulai dari teknologi pengayaan uranium 

                                                           
5Harry Budiman, Jurnal Vol.1 No.01 Tahun 2014 – Mencermati “Langkah Kuda” Cina di 
Kawasan Asia Selatan. – CENDEKIA WASKITA. Diakses di : 
http://index.cikitajurnal.com/2016/02/15/jurnal-vol-1-no-01-tahun-2014-mencermati-langkah-
kuda-cina-di-kawasan-asia-selatan/ tanggal 02 juni 2017 Pukul 02:00 WIB 

http://index.cikitajurnal.com/2016/02/15/jurnal-vol-1-no-01-tahun-2014-mencermati-langkah-kuda-cina-di-kawasan-asia-selatan/
http://index.cikitajurnal.com/2016/02/15/jurnal-vol-1-no-01-tahun-2014-mencermati-langkah-kuda-cina-di-kawasan-asia-selatan/
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untuk melakukat riset mengenai reaktor. China telah diduga memberikan bantuan 

secara langsung kepada program senjata nuklir Pakistan di masa lalu.  

Pemerintah Amerika Serikat menyimpulkan bahwa sebelum tahun 1992  

China telah membantu Pakistan dalam mengembangkan bahan peledak nuklir. 

Sebagai contoh pada tahun 1983 , badan-badan intelijen AS melaporkan bahwa 

China telah mentransfer desain senjata nuklir yang lengkap ke Pakistan, 

bersamaan dengan uranium untuk pembuatan senjata nuklir. Kerjasama ini sangat 

membantu Pakistan dalam persaingan senjata nuklir dengan rivalnya India. 

Keduanya merupakan negara–negara yang mengakui kepemilikan senjata nuklir. 

Konflik Kashmir sangat mempengaruhi persaingan senjata ini karena Kashmir 

sendiri merupakan kepentingan nasional mereka masing–masing. Kerjasama 

antara Pakistan dan China mengenai nuklir ini merupakan bentuk usaha 

pencapaian kepentingan nasional Pakistan yang dikemas dalam sebuah kerjasama 

komprehensif dengan China. 

Setelah masuk tahun 1996, Presiden China Jiang Zemin mengunjungi 

Pakistan dalam kunjungan kenegaraan dimana membahas kerjasama yang lebih 

erat lagi antara China dan Pakistan, serta kunjungan ini menegaskan bahwa 

kepentingan China mulai terarah pada kawasan Asia Selatan melalui Pakistan 

sebagai mitra bilateralnya. Kerjasama ini semakin menunjukan bahwa China 

sangat membantu Pakistan dalam pembangunan segala jenis Infrastruktur yang 

menunjang kapasitas negara tersebut. Pada tahun 19986, China kembali membantu 

                                                           
6Muhammad Habib, Usaha Pakistan Mendapatkan Kashmir Kembali Vis-A-Vis Kesenjangan 
Power Dengan India (PDF Download Available) diakses di : 
https://www.researchgate.net/publication/288166145_Usaha_Pakistan_Mendapatkan_Kashmir_Ke
mbali_Vis-A-Vis_Kesenjangan_Power_Dengan_India. Tanggal 02 Juni 2017 Pukul 02:00 WIB. 

https://www.researchgate.net/publication/288166145_USAHA_PAKISTAN_MENDAPATKAN_KASHMIR_KEMBALI_VIS-A-VIS_KESENJANGAN_POWER_DENGAN_INDIA
https://www.researchgate.net/publication/288166145_USAHA_PAKISTAN_MENDAPATKAN_KASHMIR_KEMBALI_VIS-A-VIS_KESENJANGAN_POWER_DENGAN_INDIA
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Pakistan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dengan kapasitas 300 

megawatt di daerah provinsi Pujab sampai dengan selesai. Pada tahun 2001 

Pakistan dan China mengadakan joint venture/bekerjasama dalam uji coba 

penggunaan Al Khalid MBT-2000/2000 Type Main Battle Tank. Kerjasama ini 

dilakukan dalam pengembangan Tank guna menjalin kerjasama di bidang militer. 

China mendorong Pakistan dalam pengembangan militernya, dan perkembangan 

ini pada intinya untuk menambah kapabilitas dari Pakistan terhadap kekuatan 

militer dari India. 

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002, Pakistan dan China mulai 

membangun pelabuhan laut Gwadar, disini China adalah investor utamanya. 

Pelabuhan Gwadar terletak di pantai barat daya Pakistan, dekat Selat Hormuz 

penting, dan ini menjadi letak strategis karena deket dengan kawasan Timur 

Tengah yang kaya akan minyak, Kawasan Asia Tenggara dengan kepadatannya, 

serta Kawasan Asia Selatan yang sebagai pusat perkonomiannya. Pentingnya 

Gwadar besar untuk kedua negara Pakistan dan China. Pakistan akan dapat 

memiliki keadaan strategis dari pangkalan angkatan laut di Karachi yang telah 

lama rentan terhadap blokade oleh Angkatan Laut India. Ada banyak laporan 

bahwa China, dengan izin dari Pakistan, juga akan membangun dermaga kapal 

angkatan laut disekitar Gwadar.7 Hal ini menyebabkan banyak kekhawatiran oleh 

Amerika Serikat dan India karena kedua negara tersebut tidak ingin melihat 

kehadiran angkatan laut China di Samudera Hindia. India dan Amerika Serikat 

tidak menginginkan adanya pesaing yang mampu menyaingi pengaruhnya 

                                                           
7 Ibid. Hal : 07. 



28 
 

dikawasan tersebut. Dengan kata lain kepentingan dari India dan Amerika Serikat 

teracancam oleh kemajuan yang dialami oleh Pakistan dengan bantuan China. 

Pada tahun 2003 Pakistan dan China menandatangani kontrak yang 

menandai implementasi komponen kerjasama bilateral kedua negara dalam hal 

ekonomi. Pada tahun 2007 Pakistan dan China kembali bekerjasama dalam bidang 

militer dengan melakukan pengujian bersama pesawat tempur JF-17 Thunder 

serta pembicaraan mengenai pendanaan dan juga produksi pesawat sejenis. 

Demikian Pada tahun 2008 Pakistan dan China untuk membangun pertama 

kalinya rute kereta melalui Jalan Raya Karakoram, yang akhirnya 

menghubungkan rel rute China ke Gwadar Port. Serta pada tahun yang sama 

hubungan Pakistan diteruskan dengan penerimaan obor olimpiade Beijing. 

Perjanjian China dan Pakistan tentang Perdagangan Jasa dari FTA (Free 

Trade Area) oleh Wakil Menteri Perdagangan China Chen Jian dan Pakistan Duta 

Besar untuk China Masood Khan di Wuhan. Ini merupakan pencapaian besar 

dalam ekonomi dan perdagangan selama kunjungan Presiden Zardari ke China. 

China dan Pakistan mengumumkan peluncuran negosiasi tentang Perdagangan 

Jasa dari FTA pada bulan November 2006 selama kunjungan Presiden Hu Jintao 

ke Pakistan. Setelah itu, kedua belah pihak melakukan lima putaran perundingan 

Perjanjian Perdagangan Jasa dan komitmen untuk membuka sektor jasa sampai 

mereka mencapai kesepakatan pada bulan Desember 2008. Perjanjian ini mulai 

berlaku pada 10 Oktober 2009. Akibatnya, China dan Pakistan akan membentuk 
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suatu kawasan perdagangan bebas yang komprehensif yang mencakup 

perdagangan barang , jasa dan investasi.8 

kerjasama militer mengenai Peran utama dari frigat yang akan mencakup 

pertahanan udara yang beroperasi kekuatan di laut atau di konvoi, pelarangan 

kombatan bermusuhan permukaan, perdagangan merampok, patroli, perlindungan 

zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan melakukan operasi heliborn. Kesepakatan itu 

melibatkan agar pembangunan empat F-22P frigat untuk armada Angkatan Laut 

Pakistan. Yang pertama dari frigat, PNS Zulifqar, disampaikan pada bulan 

September 2009. Frigat kedua dan ketiga saat ini sedang dibangun di Shanghai 

Hudong Zhonghua Shipyard, di mana PNS Zulifqar dibangun. Kapal fregat kedua 

diluncurkan pada bulan Oktober 2008. Frigate ini akan diberi nama PNS 

Shamsheer dan dijadwalkan untuk pengiriman pada bulan Januari 2010. Ketiga 

frigate diluncurkan pada Mei 2008 dan diharapkan akan dikirimkan pada kuartal 

ketiga 2010. Ini akan diberi nama PNS Saif.9 

Tahun 2010, Pakistan dan China menggelar latihan gabungan anti 

terorisme dengan tujuan menjalin koordinasi ataupun kerjasama antar negara 

tersebut dalam memberantas terorisme sekitar kawasan. Sebuah kontingen tentara 

Pakistan berangkat ke China untuk mengambil bagian dalam latihan antiteror 

bersama. Pasukan khusus dari kedua negara termasuk angkatan udara China, serta 

pemimpin militer senior, akan bergabung dengan latihan selama seminggu. Di 

                                                           
8Eka Dwi Agustaningsih, Pengaruh Cina Terhadap Intensitas Sengketa Perairan Indus India-
Pakistan Tahun 2008-2014, diakses di : 
http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI8257-9a7a0ce77efullabstract.pdf. Tanggal 02 Juni 
2017. 
9 Zakarmuthen, Militer Cina serahkan fregat ke 3 pesanan AL Pakistan, diakses oleh : 
http://archive.kaskus.co.id/thread/5325038/1. Tanggal 10 Juni 2017 Pukul 01:00 WIB. 

http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI8257-9a7a0ce77efullabstract.pdf
http://archive.kaskus.co.id/thread/5325038/1
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dalam tahun yang sama terdapat beberapa kerjasama yang terjalin antara Pakistan 

dan China mengenai pertemuan delegasi kenegaraan yang menghasilkan 

Memorandum of Understanding (MoU)10 dan sembilan perjanjian mengenai 

kerjasama dalam bidang pertahanan, perdagangan, ekonomi, energi, transportasi 

dan pertanian. Dalam kerjasama lainnya dan juga pada tahun yang sama terjadi 

penandatangan 18 perjanjian dan empat MoU , serta transaksi senilai 30 millyar 

US$. 

Pada tahun 2011, Pakistan dan China kembali melakukan kerjasama dalam 

bidang militer yaitu mengenai , konfirmasi Pakistan yang menyatakan akan 

membeli rudal Cina dan sistem penerbangan untuk melengkapi JF-17 jet tempur 

Guntur sebanyak 250 item untuk memperdalam kerjasama militer dengan Beijing. 

Terkahir kerjasama dilakukan pada tahun 2013 antara Pakistan dan China 

mengenai penyerahan pengelolaan operasional pelabuhan Gwadar kepada China. 

Sebelumnya pelabuhan ini dikelola oleh Port of Singapore Authority lalu 

diserahkan kepada China Overseas Holdings. Penyerahan ini terjadi karena 

transaksi pembayaran belum dilakukan oleh PSA Singapore yang telah 

memenangkan tender pada tahun 2007 lalu, akibatnya pemerintah Pakistan 

mengehentikan operasional dan menyerahkan kepada China Overseas Holdings. 

Tentu tindakan ini terjadi semata–mata untuk menegaskan bahwa China memiliki 

posisi khusus bagi pemerintahan Pakistan mengingat kerjasama bilateral yang 

sudah terjalin lama dan erat. Bukanlah menjadi permasalah jika China memegang 

                                                           
10Editorial published express tribune, Troubled Pakistan gets Chinese support, diakses di :  
https://tribune.com.pk/story/91462/china-pakistan-to-formalise-10billion-deals/tanggal tanggal 10 
juni 2017 Pukul 01:00 WIB. 

https://tribune.com.pk/story/91462/china-pakistan-to-formalise-10billion-deals/tanggal
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kontrol operasional pelabuhan itu, karena Pakistan sendiri sangat mendukung 

dengan adanya peran China terkait masalah pelabuhan Gwadar ini.11 

 

 

 

 

 

 

2.2.Kesepakatan Kerjasama China dan Pakistan dalam Pembangunan   

Pelabuhan Gwarda 

Dinamika kerjasama bilateral antara Pakistan dan China telah terjalin 

sangat lama sejak pengakuan Pakistan terhadap politik satu China sampai dengan 

penyerahan operasional pelabuhan Gwadar di Pakistan.12 Kerjasama ini terjalin 

karena adanya keuntungan yang diterima oleh masing–masing pihak. Kepentingan 

setiap masing–masing negara tidak ditunjukan secara nyata. Pakistan yang 

mendapatkan keuntungan besar dari kerjasama bilateral denga China secara tidak 

langsung akan menambah daya saingnya terhadap India yang menjadi negara 

pesaing di Kawasan Asia Selatan.  

Konflik Kashmir yang berkepanjangan menjadi permasalahan yang 

mendorong persaingan. Kashmir menjadi kepentingan yang diperebutkan antara 

                                                           
11Shadi Khan Saif, Cina Mengambil Alih Pelabuhan Penting di Pakistan – KBR, diakses di : 
http://kbr.id/04-2013/cina_mengambil_alih_pelabuhan_penting_di_pakistan/1245.html. Tanggal 
29 Mei 2017 Pukul 02:00 WIB. 
12Rizwan Z, Pakistan-China Relations: Where They Go From Here?, diakses di : 
https://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/40659/38981. Tanggal 10 Juni 2017 Pukul 
02:00 WIB. 

http://kbr.id/04-2013/cina_mengambil_alih_pelabuhan_penting_di_pakistan/1245.html
https://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/40659/38981
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Pakistan dan India. Masing–masing negara menilai bahwa Kashmir merupakan 

daerah strategis yang memiliki banyak nilai keuntungan. Persaingan tersebut pada 

akhirnya berpengaruh kepada peningkatan persenjataan sebagai kapabilitas suatu 

negara. Negara yang kuat akan dengan mudah mendapatkan kepentingannya, 

entah dengan powernya maupun intervensi. Daya tawar ataupun diplomasi negara 

yang kuat akan lebih mudah dilakukan dari pada negara yang lemah. Untuk itu 

dengan terjalinnya kerjasama bilateral antara Pakistan dan China diharapkan bisa 

menunjang kemampuan Pakistan dalam persaingan melawan India. 

China yang menjalin kerjasama bilateral dengan Pakistan juga 

mendapatkan keuntungan. Dengan masuknya China kedalam Kawasan Asia 

Selatan tentu didorong oleh kepentingan nasionalnya, antara lain mengenai 

pencarian energi, pencarian pengaruh (Sphere of Influence) untuk menyaingi 

dominasi pengaruh Amerika Serikat. China menjadi investor yang bernilai tinggi 

bagi Pakistan karena dengan kekayaan yang dimiliki oleh China, Pakistan 

mendapat bantuan untuk membangun negaranya. China pun sebenarnya ingin 

mengepakkan sayap liberalnya ke kawasan tersebut untuk mengurangi dominasi 

Amerika Serikat. Selain itu perpindahan operasional pelabuhan Gwadar menjadi 

perhatian khusus bagi India dikawasan itu. Pasalanya India akan merasa terancam 

dengan adanya China didalam kawasan tersebut. Pelabuhan Gwadar pada 

akhirnya akan menjadi pusat ekonomi yang sangat maju jika melihat kestrategisan 

secara letak maupun nilai ekonomisnya. China menjadi ancaman besar bagi 

pengaruh Amerika Serikat di Kawasan Asia Selatan dan sebagai pesaing baru 

ekonomi India di Asia Selatan. 
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Kemudian mengenai perdagangan China dan Pakistan meningkat dengan 

pesat, dimana perjanjian tersebut dinyatakan bebas dan telah ditandatangani oleh 

China untuk menunjukan pihaknya akan meningkatkan innvestasinya ke negara 

lain, kemudian Pakistan saat itu berinvestasi di berbagai proyek terkait 

pembangunan infrastruktur, seperti pembakit listrik tenaga listrik, pembangun 

jalan, tembaga emas dan tembaga listrik dan listrik pembangkit nuklir dri tahun 

2007 sampai 2010, investasi China diperkirakan akan meningkat dari $ 4 miliar 

sampai $15.13 Kemudian yang proyek besar yang diselenggarakan China dan 

Pakistan hingga saat ini telah diselesaikan pembangunan yakni pelabuhan laut 

yang dikenal sebagai Pelabuhan Gwadar. 

China terus melakukan ekspansi keluar negeri untuk menopang 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Negara dengan ekonomi terbesar 

nomor dua didunia, mengalokasikan investasi infrastruktur di Pakistan. China 

mengambil alih pelabuhan Gwadar di Pakistan. Akuisi ini merupakan bagian darri 

upaya untuk mengamankan rute energi dan maritim. 

Pelabuhan Gwadar terletak di puncak Laut Arab dan di mulut Teluk 

Persia, sekitar 460 km (290 mil) barat Karachi, 75 km (47 mil) timur dari 

perbatasan Pakistan dengan Iran dan 380 km (240 mil) km sebelah timur laut dari 

titik terdekat di Oman di Laut Arab. Kota ini terletak di Teluk timur dari 

Semenanjung berbentuk martil alami menonjol ke laut Arab dari garis pantai. 

Pelabuhan Gwadar sangat strategis karena merupakan jalur pelayaran minyak. 

Daerah sekitarnya adalah rumah bagi sekitar dua-pertiga dari cadangan minyak 

                                                           
13 Ibid. hal : 46 
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dunia. Itu juga merupakan pelabuhan air hangat terdekat dengan daratan, tetapi 

kaya energi. 

Pelabuhan Gwadar dikembangkan oleh Pemerintah Pakistan dengan biaya 

US$ 248.000.000. Kontrak konstruksi diberikan kepada sebuah perusahaan China 

dan konstruksi dimulai pada tanggal 22 Maret 2002 dan Tahap I dari Port selesai 

pada Desember 2006 dan diresmikan oleh Presiden Pakistan Jenderal Pervez 

Musharraf pada tanggal 20 Maret 2007. Tahap II 2007-sekarang dengan biaya 

yang dikeluarkan USD $ 932.000.000.14 

Pakistan pada 18 Feb 2013 secara resmi mendapat kontrak multi-miliar 

dolar untuk pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Gwadar ke China. Sesuai 

dengan kontrak, pelabuhan yang akan tetap menjadi milik Pakistan tapi akan 

dioperasikan oleh perusahaan milik negara China. Upacara penandatanganan 

kontrak dilaksanakan pada 18 Feb, 2013 di Islamabad dan dihadiri oleh Presiden 

Asif Ali Zardari, Duta Besar China Liu Jian, beberapa menteri federal, anggota 

parlemen dan pejabat senior pemerintah.15 Upacara ini sebenarnya diadakan untuk 

menandai mentransfer dari perjanjian konsesi dari PSA (Port of Singapore 

Authority) ke COPHC (China Overseas Port Holding Company). 

Gwadar memiliki potensi untuk memperoleh status bagian pusat sebagai 

pintu gerbang ke Selat Hurmoz, yang dapat bersaing dengan Uni Emirat Arab port 

                                                           
14The Economic Time, Gwadar Port to have implications for US, Gulf too: ex-Pakistan envoy - 
The Economic Times, Diakses di : http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-
news/gwadar-port-to-have-implications-for-us-gulf-too-ex-pakistan-
envoy/articleshow/58590994.cms. Tanggal 10 Juni 2017 Pukul 02:00 WIB. 
15Shadi Khan Saif, Cina Mengambil Alih Pelabuhan Penting di Pakistan, diakses di : 
http://kbr.id/mudassar_shah/04-
2013/cina_mengambil_alih_pelabuhan_penting_di_pakistan/1245.html. Tanggal 09 Juni 2017 
Pukul 01:00 WIB. 

http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/gwadar-port-to-have-implications-for-us-gulf-too-ex-pakistan-envoy/articleshow/58590994.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/gwadar-port-to-have-implications-for-us-gulf-too-ex-pakistan-envoy/articleshow/58590994.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/gwadar-port-to-have-implications-for-us-gulf-too-ex-pakistan-envoy/articleshow/58590994.cms
http://kbr.id/mudassar_shah/04-2013/cina_mengambil_alih_pelabuhan_penting_di_pakistan/1245.html
http://kbr.id/mudassar_shah/04-2013/cina_mengambil_alih_pelabuhan_penting_di_pakistan/1245.html
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dengan meningkatkan link keluar ke Daerah Kaspia, dan dengan demikian 

memberikan rute perdagangan yang lebih baik ke tanah terkunci Caspian Daerah. 

Gwadar memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi hubungan penuh regional 

dan port trans-shipment di masa depan.  

Dalam kasus Selat Malaka diblokir oleh AS, Gwadar dapat berfungsi 

sebagai rute alternatif untuk perdagangan Cina di Samudra Hindia dan Asia Barat. 

Dalam istilah militer dan strategis, Gwadar dapat membantu China memantau 

jalur laut dari Teluk Persia karena sekitar 60% dari kebutuhan energi China 

datang dari Teluk Persia dan transit di sepanjang jalur laut. Pelabuhan Gwadar 

Pelabuhan dapat memberikan China Post Mendengarkan Amati kegiatan angkatan 

laut India di sekitar Teluk Persia dan Teluk Aden. Asia Tengah dan Asia Barat 

Daya, yang meliputi Wilayah Kaspia, Asia Tengah republik, Afghanistan dan Iran 

dan kaya energi 'Danau' yang disebut Laut Kaspia, merupakan wilayah yang 

signifikan karena prospek ekonomi yang besar dan posisi geografis penting, yang 

telah membuat wilayah tersebut sebagai bagian pusat di arena internasional. 

Proyek ini sangat penting dan bermanfaat bagi pakistan dan Cina. Pakistan 

membutuhkan pelabuhan laut dalam dan pakistan berharap dengan adanya 

pelabuhan ini dapat mengembangkan provinsi Baluchistan menjadi pusat bisnis 

karena sangat dekat dengan pasar minyak. Sedangkan china memiliki minat besar 

di perairan laut biru dengan persia dan China dapat memperpendek jarak hingga 

ribuan kilometer jika mengimpor minyak dan gas (migas) dari Afrika dan Timur 

Tengah. 
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Pemerintah Pakistan telah memulai beberapa proyek, dengan mayoritas 

bantuan keuangan dan teknis dari China, untuk mengembangkan lokasi strategis 

Gwadar sebagai angkutan barang dan titik perdagangan. Proyek utama adalah 

pembangunan pelabuhan laut di Gwadar untuk memungkinkan pergerakan kargo 

volume tinggi dari dan ke negara-negara kawasan sekitarnya. Pelabuhan baru ini 

juga akan mencakup fasilitas konversi untuk memungkinkan pergerakan gas alam 

sebagai bagian dari rencana untuk titik terminasi untuk pipa gas alam 

Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan. Proyek kedua adalah jalan raya pantai yang 

menghubungkan Gwadar ke Karachi, yang biaya US$ 200 juta akan sepenuhnya 

dibiayai oleh China. Gwadar akan berfungsi sebagai pelabuhan masuk untuk 

minyak dan gas yang akan diangkut melalui darat ke wilayah barat China. 

Pentingnya Gwadar besar untuk kedua negara Pakistan dan China.16 

 

                                                           
16Alok Ranjan, The China-Pakistan Economic Corridor: India’s Options, Diakses di : 
http://www.icsin.org/uploads/2015/06/05/31e217cf46cab5bd9f15930569843895.pdf. Tanggal 10 
Juni 2017 Pukul 02:00 WIB. 

http://www.icsin.org/uploads/2015/06/05/31e217cf46cab5bd9f15930569843895.pdf

